Planejamento Estratégico da Comissão de Sustentabilidade e Inovação da CNseg para 2019

GT 1 – TCFD: terá por objetivo propor o planejamento e executar as ações decorrentes da Declaração do Rio sobre
a transparência do risco climático pelo setor de seguros brasileiro, que estabelece o apoio do mercado securitário
nacional aos objetivos do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas e o compromisso de promoção do diálogo
sobre formas práticas e efetivas de atender às recomendações da Força-Tarefa do Financial Stability Board (FSB)
sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD). O GT também será responsável pelo
acompanhamento do item do plano de regulação da Susep para 2019 que trata do incentivo à integração de
questões ambientais, sociais e de governança na gestão de investimentos das empresas supervisionadas, e pela
revisão do Livreto de Mudanças Climáticas para o Programa de Educação em Seguros da CNseg.
GT 2 – Relatório de Sustentabilidade: terá por objetivo a revisão do questionário de coleta de indicadores
ambientais, sociais e de governança e a propositura do novo formato do Relatório de Sustentabilidade do Setor de
Seguros, assim como o acompanhamento do projeto e a revisão do Relatório. O GT também será responsável pela
elaboração da proposta de Plano de Comunicação da CSI em conjunto com a equipe da CNseg.
GT 3 – Eventos: terá por objetivo propor a programação do Seminário de Riscos Emergentes e do Evento de
Lançamento do Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros e contribuir para as ações de divulgação e de
desdobramento dos eventos.
GT 4 – Engajamento: terá por objetivo engajar os diferentes públicos de interesse priorizados pela CSI, tais como o
órgão regulador - por meio do estabelecimento de uma agenda de reuniões conjuntas com a Susep sobre a
temática da sustentabilidade -, as comissões técnicas da CNseg e das Federações - participando de reuniões
temáticas nessas comissões e recebendo representantes dessas na CSI -, entre outros. Será também responsável
pela propositura de temas para as rodadas de discussão e benchmark das empresas membros nas reuniões da CSI.
GT 5 – Inovação: terá por objetivo fortalecer a vertente de inovação como vetor para a sustentabilidade da CSI,
definindo as abordagens estratégicas, como por exemplo as temáticas de “cidades inteligentes”, “saneamento
básico”, “transporte”, “infraestrutura”, entre outras. O GT também será responsável por prospectar parcerias com
instituições de interesse do setor de seguros, por organizar visitas técnicas aos centros de inovação das empresas
do setor de seguros e convidar especialistas para palestras e rodas de debate com a CSI e o mercado.

